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ّبی چْبضم، پٌدن ٍ قكن اثتسایی ثط  تحلیل هحتَای ػلَم تدطثی پبیِ

 (ًظطیِ توبتیه)اؾبؼ وبضثطز ػولی زض ظًسگی 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 .ٖ زادق٣س رؤیاك  -٣٘یـ٥ ؿادات ا٠ا٠ی، , زادق ٗا٥١ً رزب

 

 چىیسُ

ك  آیغ ٠یآف از راق ٠كا٦غق جسؼةی ة٥ دؿث  ٦ام یاٗح٥اؿث ک٥  ٦ایی دا٣ف٨ّٞـ جسؼةی یکی از 

، ا٣ٌتاؽ داقح٢ ةا آف ٠كا٦غات اؿث( ٦غؼ از آ٨٠زش ٨ّٞـ جسؼةی، آ٨٠زش ٦ا آف٠الؾ درؿحی 

٨زش ك آ٨٠زقی ز٧اف، آ٠ م٦ا ٣ُاـق٨د( در  اؿث ک٥ در ز٣غگی ركزا٥٣ ٠كا٦غق ٠ی ٦ایی یغقپغ

آ٨٠زاف،  ق٨د جا ٥١٦ دا٣ف ةؼظ٨ردار ة٨دق ك ةایغ جالش ام یژقكیادگیؼم ٨ّٞـ جسؼةی از زایگاق 

رزـ ةؼام  ٦ام یآگا٦ّالكق ةؼ آق٤ایی ةا ام٨ؿ ك ٠٘ا٦یٟ ٨ّٞـ جسؼةی ك کـب ؿ٨اد ١ّٞی، 

 ز٣غگی در زا٥ْ٠ را کـب ک٤٤غ جا ةح٨ا٤٣غ جن١ی١ات آگا٦ا٥٣ ك ٤٠ٌٛی ةگیؼ٣غ(

٠ضح٨ام کحب درؿی ٨ّٞـ جسؼةی دكرق دكـ اةحغایی ةؼام رقغ ك  ؿازم ی٨ُ٤٠٤ٔر  ة٥ ای٢ پژك٦ف

 اؿث( قغق ا٣ساـجضٞیٜ ٠ضح٨ا  یاٗث رقآ٨٠زاف، ةا  ١ّٞی در ز٣غگی دا٣ف م٦ا ٧٠ارتیادگیؼم 

 هحتَاتحلیل  زضؾی، ّبی وتبة ػلَم تدطثی، ولیسی: ًظطیِ توبتیه، ّبی ٍاغُ

                                                           
 ٠novin_/+1-@yahoo.comـئ٨ؿ#،  م ٨٣یـ٤غقٗؼ٤٦گیاف،$ دا٣كس٨م دا٣كگاق(  ,
 ٗؼ٤٦گیافدا٣كگاق  دا٣كس٨م ( -
 ٗؼ٤٦گیافدا٣كگاق  مدا٣كس٨(  .
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 ثیبى هؿئلِ

ةیكحؼم قغق کحا  ٨ّٞـ جسؼةی  د٥٦ اظیؼ دچار جٕییؼ ك جض٨ؿ یکی از دركس ک٥ در چ٤غ

٦ام ّنؼ  كیژگی قغف کحا  ٨ّٞـ ج٧٤ا جٕییؼ ٠ضح٨ایی ای٢ کحا  ٣یـث ةٞک٥ جؼ صسیٟاؿث( 

گؼدد ک٥ ةا  د٦ی ؿاز٠افآ٨٠زقی ٨ّٞـ جسؼةی ة٥ ٣ض٨م  ٦ام ةؼ٣ا٥٠ک٤غ جا  ک٣٨٤ی ایسا  ٠ی

آ٨٠زاف رقغ کؼدق ك  حی ك قعنیحی دا٣ف٦ام ق٤اظ ج٨ا٣ایی م ٥١٦ ٦ا آفاز  گیؼم ة٧ؼق

 ج٨ا٤١٣غجؼٗؼاگیؼاف را ةا ةؼظ٨ردارم از ٠ؽایام ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم ةؼام ٨٠از٥ ةا ٠ـا ٜ ز٣غگی 

 را در ٠ـیؼ مضیش پیف ةؼد( ٦ا آف ٦ام ْٗاٝیثک٤غ ك 

ک٤غ جا ةح٨ا٤٣ػغ د٣یػام اًػؼاؼ ظػ٨د را ة٧حػؼ  ٗؼاگیؼم ٨ّٞـ جسؼةی ة٥ ک٨دکاف ک١ک ٠ی

ج٨ا٤٣ػغ جسػار  زغیػغم  کػ٥ ٠ی یاة٤ػغ ٠یدر درس ٨ّٞـ ة٥ ٠٘ا٦ی١ی دؿث  ا٦ آفةك٤اؿ٤غ( 

 در ز٣غگی ٠ؼجتي ؿاز٣غ( ٦ایكاف جسؼة٥کـب کؼدق ك آف را ةا دیگؼ 

جغریؾ ةایغ ای٢ کحب ٠ػ٨رد جضٞیػٜ  درركشة٨دف  ٨٠ٗٙ ك ة٥ دٝیٜ ا١٦یث کحب درؿی»

ٟ ةػا ٣یاز٦ػام زا٠ْػ٥ ك جا ٦ٟ ةا ٣یاز٦ام ٗؼاگیؼاف ٤٠ٌتػٙ ةاقػغ ك ٦ػ ك ةاز٣گؼم ٚؼار گیؼ٣غ

 «ٗٞـ٥٘ ازح١اّی ك ٤٦سار٦ام زا٥ْ٠ ١٦ـاف ةاقغ ك ٦ػٟ ا٦ػغاؼ آ٨٠زقػی را ٗػؼا٦ٟ آكرد(

 #-3.,قْتا٣ی،$

در ٠ٛاًِ  ظن٨ص ة٥ة٤اةؼای٢ ةؼام ٣یٜ ة٥ ای٢ ٦غؼ رزـ اؿث ةؼام جغریؾ دركس ٨ّٞـ 

کػارةؼدم  ٨رتمػ ة٥آ٠ػ٨زاف درس را  ٦ایی اؿح٘ادق ق٨د ک٥ دا٣ف اةحغایی از ركیکؼد٦ا ك ركش

ق٨د دٝیٜ ك ٤ْ٠ایی در ٠ضیي اًؼاؼ ةیای٤ػغ  آ٨٠زش دادق ٠ی آ٣چ٥یاد ةگیؼ٣غ ك ةح٨ا٤٣غ ةؼام 

، ركیکؼد ز٠ی٥٤ ٠ضػ٨ر ركیکؼد٦اك ةح٨ا٤٣غ جسار  ظ٨د را ةا یکغیگؼ ٠ؼجتي ؿاز٣غ؛ یکی از ای٢ 

 یا ج١اجیک اؿث(

غگی ركز٠ػؼق ز٣ػ درز٠ی٤ػ٥در ركیکؼد ز٠ی٥٤ ٠ض٨ر یػا ج١اجیػک، آ٠ػ٨زش ٠٘ػا٦یٟ ١ّٞػی 

قػ٨د( ایػ٢  ٠ی جؼ زػػا گیؼد ك ةا ١٦ی٢ را٦تؼد اؿػث کػ٥ یػادگیؼم  ٗؼاگیؼاف امٜ ٚؼار ٠ی

د٦غ ك ٠٘ػا٦یٟ ١ّٞػی را  را امٜ ٚؼار ٠ی ٦ا جٟق٨د ک٥  ركیکؼد از ای٢ ةاةث ج١اجیک ٣ا٠یغق ٠ی

ک٤ػغ( در ایػ٢ ٗؼای٤ػغ ٗؼاگیػؼاف ةػا ٨٠وػ٨ع، اصـػاس  ٠ٌػؼح ٠ی ٦ا ٨٠و٨عدر ارجتاط ةا ای٢ 
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ك  ٦ا ٨٠وػ٨عک٤٤غ( چػ٨ف  ک٤٤غ ك ا٣گیؽق ةیكحؼم ةؼام یادگیؼم پیغا ٠ی کی ك آق٤ایی ٠ی٣ؽدی

 آ٠ػ٨زاف در ٗؼای٤ػغ اؿػث( دا٣ف اظػقػغقآ٣ػاف  م ركز٠ؼقیادگیؼم از ة٢ٌ ز٣غگی  ٦ام ز٠ی٥٤

٨٠وػ٨ّات ١ّٞػی را ةػ٥ کػار  ارجتػاط درای٢قػ٣٨غ ك  ٠ی درگیػؼیادگیؼم در ١ّٜ ةا ٨٠وػ٨ع 

 ٦ػام ٠کاف٨ّٞـ ك ٨٠و٨ّات ك ٠٘ا٦یٟ ١ّٞی در ٨٠ْٚیػث ك  ارگیؼمک ة٥گیؼ٣غ( ای٢ قی٨ق  ٠ی

ركیکؼد ز٠ی٥٤ ٠ضػ٨ر  م ١ّغقآق٤ا ك ٤٠اؿب ک٨دؾ، یادگیؼم را ةؼام ک٨دؾ ٤ْ٠ادار كیژگی 

را  ٦ػا آفةؼ٣ا٠ػ٥ درؿػی را ةػ٥ ٦ػٟ پی٣٨ػغ ز٣ػغ ك  ٦ام ص٨زق ازج٨ا٣غ ةـیارم  ای٢ اؿث ک٥ ٠ی

ك از یػک ا٣ـػساـ درك٣ػی ح٤ی پؼاک٤غق ٣یـح٤غ یکپارچ٥ ک٤غ( در ای٢ ركیکؼد ٨٠و٨ّات آ٨٠ظ

 (ةؼظ٨ردار٣غ

كیژگی دیگؼ ركیکؼد ز٠ی٥٤ ٠ض٨ر ای٢ اؿث ک٥ ةـػحؼ ظػ٨ةی را ةػؼام پیكػؼٗث جػغریسی 

ة٥ ١٦ؼاق دارد ك ٨٠زب  ٦ا آفؿ٨اد ١ّٞی ٨٣آ٨٠زاف، ١٦ؼاق ةا اٗؽایف ج٨ا٣ایی ظ٨ا٣غف ك ٨٣قح٢ 

 ك ٠٘یغ ق٨د( آكر ط٣كا، ةعف ٝػتق٨د جا یادگیؼم ةؼام ٗؼاگیؼ،  آف ٠ی

–ظا٣ػ٥  )آز٠ایكگاق )$کالس٠ح٨٤ع یادگیؼم  ٦ام ٠ضیيدر ركیکؼد ز٠ی٥٤ ٠ض٨ر ٠ْٟٞ ة٥ 

 ٣یاز دارد(# ٠ؽر٥ّ یا(((

از ٠ضػیي ز٣ػغگی ٗؼاگیػؼ ارا ػ٥ ك  ٦ایی ٠نػغاؽدر ای٢ ٗؼای٤غ كم ٠٘ا٦یٟ را ةػا ٠ذػاؿ ك 

 ک٤غ( ٨١ٞ٠س ٠ی

یػادگیؼم درس  درز٠ی٤ػ٥كرش كپؼ ا٦ػغاؼ آ٠ػ٨زش جؼی٢ ٨ٟٗ٧٠ؽ یک از  ٦ام گ٘ح٥ًتٙ 

 قغق اؿث5 در ای٢ ز٠ی٥٤ جضٛیٛاجی ا٣ساـ ک٥ ؛کارةؼدم ة٨دف آف در ز٣غگی اؿث ٨ّٞـ

در پژك٦كی ةیاف کؼد ک٥ ٠ؼةیاف ك ةؼ٣ا٥٠ ریػؽاف درؿػی آ٨٠زقػی،  #22.,$یار٠ض١غیاف 

 زیؼا ةایغ در ٗؼآی٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث ک٨قػف ١٣ای٤ػغ جػا ةؼ٣ا٠ػ٥ دار٣غ ٧ّغقكَی٥٘ ؿ٤گی٤ی ةؼ 

 ٗؼاگیؼاف ًؼاصی ک٤٤غ( ز٣غگیدرؿی را ةؼ اؿاس کارةؼد ١ّٞی 

٣كاف  #22.,$ ز٥ْ١ ا٠اـ٨ّٞـ جسؼةی ؿ٨ـ ك چ٧ارـ ج٨ؿي  ٦ام کحا در جضٞیٜ ٠ضح٨ام 

٣ُؼم درس ك ارا ٥ ٨٠وػ٨ّات ٣ُػؼم ٠ح٤ػ٨ع،  م ز٤ت٥ اؿث ک٥ ٠ـا ٞی ٣ُیؼ ٔٞت٥ قغق دادق

د ك در دك کحا  ج٧٤ػا یػک درس ١ّٞی درس ج٨ز٥ کاٗی ٣ك٨ م ز٤ت٥ةاّخ قغق اؿث ک٥ ة٥ 
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ك در کحػا  ؿػ٨ـ ج٧٤ػا در ؿػ٥ درس ك در  قغق پؼداظح٥از ٦ؼ دك کحا  ة٥ ارا ٥ دا٣ف ١ّٞی 

 کحا  چ٧ارـ ٣یؽ ٗٛي در یک درس ة٥ ١ّٞکؼد کكٖ ك اةغاع ج٨ز٥ قغق اؿث(

ا٦ػغاؼ زغیػغ ةؼ٣ا٠ػ٥ درس  ةاكز٨دای٤ک٥ د٦غ، ٣كاف ٠ی #31.,$٣حایر پژك٦ف كٝی زادق 

ةا ٠ضح٨ام کحا  ك را١٤٦ام جغریؾ ٠ٌاةٛث داقح٥ ك اکذؼ ١ْٞ٠اف ك ٠غیؼاف ةػا  ٨ّٞـ جسؼةی

زغیغ آق٤ایی دار٣غ، ا٠ا در ةؼظی ٨٠ارد ٨٤٦ز ١ْٞ٠ػاف ةػا ركیکػؼد ز٠ی٤ػ٥  ركیکؼد٦امةیكحؼ 

 ٠ض٨ر آق٤ایی ٣غار٣غ(

کكػ٨ر  ؿػازاف آی٤غق٦ام ٨ٗؽ ة٥ دٝیٜ ای٤ک٥ ک٨دکػاف ك ٨٣ز٨ا٣ػاف  ة٤اةؼای٢ ّالكق ةؼ یاٗح٥

٠ی ٦ـح٤غ ك ةؼام ای٤ک٥ ةح٨ا٤٣غ ةؼام صى٨ر ْٗاؿ در زا٥ْ٠ ك رؿیغف ةػ٥ صیػات ًیتػ٥ اؿال

ک٥ ٦غؼ امٞی ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ اؿث آ٠ادق ق٣٨غ، ٠ا در ای٢ جضٛیٙ ةؼ آف قغیٟ جا کحػب 

ك جضٞیٜ  ٨٠ردةؼرؿیکارةؼد ١ّٞی آف در ز٣غگی  از٣ُؼ٨ّٞـ چ٧ارـ، پ٤سٟ ك قكٟ اةحغایی را 

 ٚؼار د٦یٟ(

 فّسف پػٍّ

 ٦ام چ٧ارـ، پ٤سٟ ك قكٟ ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ ج١اجیک ةؼرؿی کحب ٨ّٞـ پای٥

 ؾؤاالت

 #٣ُؼیػ٥ ج١اجیػک$٠ضح٨ام کحب ٨ّٞـ جػا چػ٥ ا٣ػغازق ةػؼ اؿػاس کػارةؼد ١ّٞػی در ز٣ػغگی 

 اؿث؟ قغق ًؼاصی

 ؿؤارت ٗؼّی

 اؿث؟ قغق ًؼاصی5 ٠ضح٨ام کحا  ٨ّٞـ چ٧ارـ اةحغایی جا چ٥ صغ ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ ج١اجیک ,

 اؿث؟ قغق ًؼاصیج١اجیک   ٣ُؼی٥ح٨ام کحا  ٨ّٞـ پ٤سٟ اةحغایی جا چ٥ صغ ةؼ اؿاس 5 ٠ض-

 اؿث؟ قغق ًؼاصیج١اجیک   ٣ُؼی5٥ ٠ضح٨ام کحا  ٨ّٞـ قكٟ اةحغایی جا چ٥ صغ ةؼ اؿاس .

 پػٍّفضٍـ 

 #٠ح٢، ْٗاٝیث$ ٞیٜ ٠ضح٨ا ك كاصغ جضٞیٜ، ٠ى٨١فی٘ی ك از ٨٣ع جضركش پژك٦ف صاوؼ، ج٨م

( زا٠ْػ٥ آ٠ػارم ك ز١ْیػث ٣٨١٣ػ٥ در ایػ٢ اؿػث #ک٤یغ ك ((( آكرم ت ز١ِٗکؼ ک٤یغ، اًالّا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |433 
 

 .4) /4ٟ اةحػغایی چػاپ ٦ام ٨ّٞـ جسؼةی چ٧ارـ ك قك کحا پژك٦ف یکی ك زا٥ْ٠ آ٠ارم، 

 اؿث( /4 ) 40ك ٨ّٞـ پ٤سٟ اةحغایی چاپ 

 –آ٠غق اؿث( ركایی مػ٨رم  دؿث اةؽار پژك٦ف در پؼكژق صاوؼ از ًؼیٙ زغكؿ ٗؼاكا٣ی ة٥

اؿحاد را١٤٦ا رؿیغق اؿث ك پایایی ای٢ پژك٦ف در کحا  ٨ّٞـ  جثییغیی ای٢ پژك٦ف ة٥ ٠ضح٨ا

 " اؿث+4ك ٨ّٞـ جسؼةی قكٟ  "-4، ٨ّٞـ جسؼةی پ٤سٟ "32جسؼةی چ٧ارـ 

 ّبی پػٍّف یبفتِ 

 اؿث؟ ة٥ چ٥ ٠یؽاف در کحا  ٨ّٞـ چ٧ارـ اةحغایی ة٥ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی ج٨ز٥ قغق

 ٍاًی هفَْم وبضثطز ػولی زض هحتَای ػلَم تدطثی چْبضم اثتساییتَظیغ فطا -1ُ قوبضخسٍل 

 

 ++,ةا درمغ ٗؼاكا٣ػی  رةا آ٢٦د٦غ، دركس ٨٣ر ك ةازجاةف، اٝکحؼیـیح٥ ك  ٣كاف ٠ی# ,$ كؿزغ

ک١حؼی٢ ج٨زػ٥ را ةػ٥ ٧٘٠ػ٨ـ  ,,آف ةا درمغ ٗؼاكا٣ی  ٦ام ١٦ـای٥ةیكحؼی٢ ك درس ز٠ی٢ ك 

 کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی داقح٥ اؿث(
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 چ٥ ٠یؽاف در کحا  ٨ّٞـ پ٤سٟ اةحغایی ة٥ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی ج٨ز٥ قغق اؿث؟ة٥ 

 تَظیغ فطاٍاًی هفَْم وبضثطز ػولی زض هحتَای ػلَم تدطثی پٌدن اثتسایی-2 قوبضُخسٍل 

 
 

، کار٦ػا آؿػاف #-$ ، چػ٥ ظتػؼک١ػاف ر٣گی٢د٦غ، دركس ز٣ػگ ّٞػ٨ـ،  ٣كاف ٠ی -زغكؿ 

ةیكحؼی٢ ك درس ةؼگی از جاریط ةػا درمػغ  ++,ٗؼاكا٣ی  ةا درمغ ةاارزشك ظاؾ  #-$ ق٨د ٠ی

 (ک١حؼی٢ ج٨ز٥ را ة٥ ٨٧٘٠ـ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی داقح٥ اؿث +/ٗؼاكا٣ی 

 ة٥ چ٥ ٠یؽاف در کحا  ٨ّٞـ قكٟ اةحغایی ة٥ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی ج٨ز٥ قغق اؿث؟
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 تدطثی قكن اثتسایی فطاٍاًی هفَْم وبضثطز ػولی زض هحتَای ػلَم تَظیغ -3 قوبضُ خسٍل

 
 

، ؿ٘ؼ ا٣ؼژم، ظیٞی ک٨چک ظیٞی ةػؽرگ، #-$ ٣یؼكمد٦غ، دركس كرزش ك  ٣كاف ٠ی . زغكؿ

ةیكحؼی٢ ك درس ؿ٘ؼ ة٥ ا١ّػاؽ ز٠ػی٢ ةػا  ++, ؿاٟٝ ة١ا٣یٟ ك از گػقح٥ جا آی٤غق ةا درمغ ٗؼاكا٣ی

 (ک١حؼی٢ ج٨ز٥ را ة٥ ٨٧٘٠ـ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی داقح٥ اؿث 02 درمغ ٗؼاكا٣ی

 گیطی ًتیدِثحث ٍ 

رقػغ  ز٠ی٤ػ٥ كارکاف امٞی آ٨٠زش ّٞػ٨ـ جسؼةػی ٠ضـػ٨  قػغق  از١ّٞی یکی  ٦ام ْٗاٝیث

١ّٞػی  ٦ػام ْٗاٝیث( ا٣سػاـ ؿػاز٣غ ٠یآ٨٠زاف را ٗػؼا٦ٟ  دا٣ف ١ّٞی، ٧٠ارجی ك ٣گؼقی دا٣ف

دؿػث  ٨٠زػب ،قغق آ٨٠ظح٠٥ا٣غگارم ٠٘ا٦یٟ  ّالكق ةؼ جذتیث یادگیؼم ك اٗؽایف ٨ًؿ ١ّؼ

 م ز٠ی٤ػ٦٥ػٟ در ز٣ػغگی ركزا٣ػ٥ کػارةؼد دارد ك ٦ػٟ  کػ٥ ق٨د ٠ی ٦ایی ٧٠ارت كرزم ك کـب

١ّٞی  ٦ام ْٗاٝیث٠كکالت ٠حْغدم در ا٣ساـ  ٦ؼچ٤غؿازد(  آ٨٠زاف را ٗؼا٦ٟ ٠ی ٨٣آكرم دا٣ف

١ّٞػی در  ٦ػام ْٗاٝیثدر ٠غارس كز٨د دارد، ٠ـػئ٨ٝی٢ آ٨٠زقػی ةایػغ قػؼایي اؿػح٘ادق از 

 آ٨٠زش ٨ّٞـ را ٗؼا٦ٟ ؿاز٣غ(
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پؼداظح٢  ازٝضاظ٨ّٞـ چ٧ارـ ك پ٤سٟ ك قكٟ اةحغایی  ٦ام کحا صاوؼ ةا ةؼرؿی  پژك٦ف

ةا٦ٟ ة٥ ای٢ ٣حیسػ٥ رؿػیغق اؿػث  ٦ا کحا ای٢  م ٠ٛایـ٥ة٥ ٨٧٘٠ـ کارةؼد ١ّٞی در ز٣غگی ك 

 (ک٥ کحا  ٨ّٞـ قكٟ ةیكحؼی٢ ك کحا  چ٧ارـ ک١حؼی٢ ج٨ز٥ را ة٥ ای٢ ٨٧٘٠ـ داقح٥ اؿث

دركس کحا  ّٞػ٨ـ جسؼةػی چ٧ػارـ ةػا ٤ّػاكی٢ ز٠ػی٢ ك  صا ؽ ا١٦یث اؿث در جْغادم از

آف، دؿحگاق گؼدش ظ٨ف ك درس ةؼگی از جاریط ز٠ی٢ از کحا  پ٤سٟ ة٥ ٧٘٠ػ٨ـ  ٦ام ١٦ـای٥

کػ٥ ٦ػغؼ از آ٠ػ٨زش ك یػادگیؼم دركس،  ّٞث ای٢ ةػ٥کارةؼد ١ّٞػی ج٨زػ٥ ةیكػحؼم قػ٨د؛ 

٠ػ٨رد٣ُؼ ارجتػاط  ٦ػام درسدر ز٣ػغگی اؿػث ك از ًؼٗػی ٣یػؽ  ٦ا آفکارةؼدم از  م اؿح٘ادق

 (دارد ٦ا ا٣ـاف ةاز٣غگی٣ؽدیکی 

زیػادم  ٨ّٞـ جسؼةػی چ٧ػارـ، پػ٤سٟ ك قكػٟ جػا صػغ ٣ـػتحان ٦ام کحا ج٨ز٥ ٠ضح٨ایی 

ظ٨ةی در  ٧٘٠ػ٨ـ کػارةؼد ١ّٞػی در ز٣ػغگی را ةػ٥ ٦ا کحا اؿث؛ چ٨ف ٠ضح٨ام ای٢  ٚت٨ؿ ٚاةٜ

 ك ٧ٟٗ اؿث( درؾ ٚاةٜةؼام ک٨دکاف ٨ٌٞ٠ةی  صغ جاك  دادق زامظ٨د 

 

 هٌبثغ

ّٞػ٨ـ جسؼةػی پایػ٥ ؿػ٨ـ ك  ٦ػام کحا ( جضٞیٜ ٠ضح٨ام #22.,$ ؛٠ض١غروا، ؿیغ ز٥ْ١ ا٠اـ

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقػغ، دا٣كػگاق جؼةیػث  ( پایاف21 – 22چ٧ارـ اةحغایی در ؿاؿ جضنیٞی 

 ٠غرس(

٦ا ك ٨٤ٗف جغریؾ، ج٧ؼاف5 ؿاز٠اف  آ٨٠زقی، ركش ٦ام ٧٠ارت( #-3.,$ ؛قْتا٣ی، صـ٢

 (ؿ١ث ،٦ا دا٣كگاقا٣ـا٣ی  ب ٨ّٞـ٠ٌا٥ْٝ ك جغكی٢ کح

قغق در ص٨زق ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٨ّٞـ  ( ٗؼا جضٞیٞی ةؼ ٠ٌاْٝات ا٣ساـ#31.,$ ؛كٝی زادق، صـ٢

 جسؼةی دكرق اةحغایی، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ٦كحؼكد(

ك  ق٤اظحی ركافریؽم درؿی، ٠تا٣ی ٗٞـ٘ی،  ( ام٨ؿ ةؼ٣ا٥٠#22.,$ ؛یار٠ض١غیاف، ٠ض١غصـ٢

 ك(((، ج٧ؼاف5 ٨٠ؿـ٥ چاپ ك ا٣حكارات یادكارق کحا ( ق٤اظحی زا٥ْ٠
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